જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટેલીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ંટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૨૪/૦૬/૨૦૧૮ રવિિાર
અમદાિાદ શહેર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા જુગાર ધારા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૧૮૮/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૫૪ ર્ેસ ર્રી, ૪૯ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી, ૬૫૨ લીટર
દે શી દારૂ, ૦૬ બોટલ ઇંગ્લીશ દારૂ, ૦૨ રીક્ષા અને ૦૧ સ્કુટર ર્બજે ર્ર્ુક હતુ. િેિજ જુગારધારા હેઠળ ૦૭
ર્ેસ ર્રી ૨૮ વ્યક્ક્િઓને ઝડપી રોર્ડ રૂમપયા ૬૬,૯૪૫/- અને જુગારના સાધનો ર્બજે ર્યાક હિા.

તકેદારીના પગલા હેઠળ ઝડપાયાાઃ-

સમાચાર યાદી નં.૧૧૮૯/૧૮

શહેર પોલીસે ગઈર્ાલે િર્ેદારીના પગલા હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ કુલ
૩૩૨ વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી. િેિજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૧૫ વ્યક્ક્િઓની અને પાસા હેઠળ ૦૪
વ્યક્ક્િઓની અટર્ાયિ ર્રી હિી.

ઘરફોડ ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૧૯૦ /૧૮

ઘાટલોડડયા : અિરિલાલ ર્ેશવલાલ શાહ (ઉ.વ.૫૬)(રહે,હહરાબાગ સોસાયટી મવભાગ-૧ સી.પી.નગર
પાસે ઘાટલોડીયા) એ ઘાટલોડીયા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૨/૦૬/૨૦૧૮
બપોરના ૧/૩૦ થી િા.૨૩/૦૬/૨૦૧૮ ર્લાર્ ૫/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન પોિાના િર્ાનના મુખ્ય
દરવાજાનો નકુચો િોડી અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિા પ્રવેશ ર્રી, મિજોરીિાંથી સોના-ચાંદીના દાગીના િથા
રોર્ડ રૂમપયા િળી કુલ રૂમપયા ૪,૭૭,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઇ.શ્રી
પી.એિ ગાિીિ ચલાવે છે .

નારણપરુ ા : ભુિીર્ા મવજયભાઈ ર્ેવિ (રહે, ગુજરાિ હાઉમસિંગ બોડક પ્રગમિનગર) એ નારણપુરા પોલીસ
સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૨/૦૬/૨૦૧૮ બપોરના ૨/૦૦ થી સાંજના ૭/૦૦ વાગ્યા
દરમ્યાન પોિાના િર્ાનની લોખંડની જાળીનુ ં િાળુ િોડી, અજાણી વ્યક્ક્િ ઘરિા પ્રવેશ ર્રી, એચ.પી
ર્ંપનીનુ લેપટોપ અને ર્ેનન ર્ંપનીનો ર્ેિેરો િથા ભારિીય ગણરાજ્યનો પાસપોટક િળી કુલ રૂમપયા
૫૫,૦૦૦/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી બી.ર્ે.રાઠોડ ચલાવે છે .

સરખેજ : સલીિભાઇ જિાલભાઇ ધાનાણી (રહે,િક્કાનગર સોસાયટી જુહાપુરા વેજલપુર) એ િા.
૨૩/૬/૧૮ નારોજ સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૦/૦૬/૨૦૧૮ રાિના
૧૧/૦૦ થી િા..૨૧/૦૬/૧૮ ના ર્લાર્ ૯/૩૦ વાગ્યા દરમ્યાન સરખેજ ત્રણ રસ્િા ધોળર્ા સર્ક લની
સાિે આવેલ ઈગલ એજન્સીં નાિની દુર્ાનની છિ ઉપરથી પિરૂ િોડી, અજાણી વ્યક્ક્િ દુર્ાનિાં પ્રવેશ
ર્રી, દુર્ાનિાંથી સર-સાિાન હર્િંિિ રૂમપયા ૧,૨૫,૦૨૩/- અને રોર્ડ રર્િ ૩,૦૦૦/- િળી કુલ રૂમપયા
૧,૨૮,૦૨૩/- િિાની ચોરી ર્રી લઇ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી જે.ર્ે.પંડયા ચલાવે છે .
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આનંદનગર : ધીરજ નેિચંદ વૈશ્ય (રહે, જયભોલે હોમ્સ નાના ચચલોડા) એ આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશન
ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૨૨/૦૬/૨૦૧૮ રાિના ૧૧/૦૦ થી િા..૨૩/૦૬/૧૮ ના ર્લાર્ ૮/૩૦
વાગ્યા દરમ્યાન જોધપુર ગાિ ર્ણાકવિી ર્ોમ્પલેક્ષિાં આવેલ દુર્ાન નં.જી/૧૨ “ફેયર પ્રાફાિકસી” નાિની
પોિાની દુર્ાનનુ ં શટર ઉંચુ ર્રી, અજાણી વ્યક્ક્િ દુર્ાનિાં પ્રવેશ ર્રી, દુર્ાનિાંથી ડી.વી.આર. િથા
લોખંડ લોર્રિા મુર્ેલ રોર્ડ રૂમપયા ૮૧,૭૦૦/- િથા દવાઓ અને બીજી ચીજ વસ્તુઓ િથા ફ્રીજિા
મુર્ેલ ઈંજેક્શનો ચોરી ર્રી લઇ ગઈ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી આર.જે.બોડાિ ચલાવે છે .

ચોરી :-

સમાચાર યાદી નં.૧૧૯૧ /૧૮

નારણપરુ ા : જ્યોત્સનાબહેન િે ભીખાભાઈ ર્ેશવલાલ પટેલ ની મવધવા પત્ની (ઉ.વ.૬૬)(રહે,સત્યિ
બંગ્લોઝ, ઝાયડસ હોક્સ્પટલ રોડ, થલિેજ) એ નારણપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે
િા.૨૩/૦૬/૨૦૧૮ ના ર્લાર્ ૧૦/૦૫ વાગ્યાના સુિારે નારણપુરા મિરાંબીર્ા રોડ બડાપાર્ક સોસાયટી-૪
ના નાર્ે ઉભા હિા ત્યારે બે અજાણ્યા પુરૂષે “આગળ િડક ર થયેલ છે જેથી િિારા દાગીના ર્ાઢીને થેલીિાં
મુર્ી દો” િેિ ર્હી, જ્યોત્સનાબહેને હાથિાં પહેરેલ સોનાની બંગડી નંગ-૪ હર્િંિિ રૂમપયા ૧,૦૦,૦૦૦/િિાની ર્ાઢિા, આ ઇસિોએ પડીકુ બાંધી આપવાના બહાને સોનાની બંગડીઓ ચોરી ર્રી લઇ નાસી ગયા
હિા. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એિ.એલ.રાજપુિ ચલાવે છે .

ુ રુ : ભવંરમસિંહ િેજમસિંહ રાજપુિ (ઉ.વ.૪૫)(રહે,અજટા
ુ રે લ્વે સ્ટેશન પાસે) એ
કાલપ
ં ગેસ્ટહાઉસ ર્ાલુપર
ુ પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોધાવી છે ર્ે િા.૧૩/૦૬/૨૦૧૮ ના ર્લાર્
િા.૨૩/૬/૧૮ નારોજ ર્ાલુપર
ુ અંજટા ગેસ્ટ હાઉસ િાં આવેલ એર્ અજાણ્યા
૦૦/૩૦ થી સવારના ૬/૦૦ વાગ્યા દરમ્યાન ર્ાલુપર
ર્સ્ટિરે ર્ાઉન્ટરનુ ડ્રોવર ખોલી, િેિાંથી રોર્ડ રૂમપયા ૩૧,૦૦૦/- ચોરી ર્રી લઇ ગયો છે . આ ગુનાની
િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એન.બી.સોલંર્ી ચલાવે છે .

લીફ્ટમાંથી પડી જતાં મત્ૃ ય ુ :-

સમાચાર યાદી નં.૧૧૯૨/૧૮

નારોલ : દીલીપભાઇ સ/ઓ લવજીભાઇ ડાિોર (ઉ.વ.૧૮)(રહે,ગીિાજલી
ં ફલેટ સધીિાિાના િંદીર
દહેગાિ રોડ નરોડા) િા.૨૨/૬/૧૮ ના ર્લાર્ ૯/૩૦ વાગ્યાના સુિારે નારોલ પીપળજ ગાિ ખાિે
આવેલ અંજની સીન્થેટીક્સ નાિ ના ર્ાપડાના ગોડાઉનિાં ર્ાિ ર્રિી વખિે ગોડાઉનની લીફ્ટિાંથી નીચે
પડી જિા િાથાિાં િથા શરીરે ગંભીર ઇજાઓ થિા, સારવાર િાટે િેિને સહયોગ હોસ્પીટલિાં લાવિા
સારવાર દરમ્યાન િા.૨૨/૦૬/૧૮ ના ર્લાર્ ૧૦/૧૫ વાગે ફરજ પર ના ડૉ.શ્રી એ િેિને મ ૃિ જાહેર
ર્યાક હિા. આ અંગે નારોલ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી િેલાભાઇ સોિાભાઇ
ચલાવે છે .
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આત્મહત્યા :-

સમાચાર યાદી નં.૧૧૯૩/૧૮

વનકોલ : દયાબેન વા/ઓ મવપુલભાઇ પટેલ (ઉ.વ.૩૪)(રહે,સરીિાનગર સોસાયટી, ડાયિંડ િીલ પાસે
મનર્ોલ) એ ર્ોઇ અગમ્ય ર્ારણોસર િા.૨૨/૬/૧૮ રાિના ૧૧/૦૦ થી િા.૨૩/૬/૧૮ સવારના ૬/૦૦
સુધીના સિયગાળા દરમ્યાન પોિાના ઘરે પંખા સાથે દુપટ્ટો બાંધી ગળે ફાંસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી.
આ અંગે મનર્ોલ પોલીસે અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી એન.એન.શિાક ચલાવે છે .

નારોલ : પ્રર્ાશભાઇ સ/ઓ બાબુભાઇ લાવંત્રા (ઉ.વ.૨૪)(રહે,શરે રી ગરીબ આવાસ યોજના ચાર િાળીયા
ગુજર્ો િાસોલની બાજુિાં નારોલ) એ ર્ોઇ અગમ્ય ર્ારણોસર િા.૨૩/૬/૧૮ ના ર્લાર્ ૮/૨૫ વાગ્યાના
સુિારે પોિાના ઘરે પંખા સાથે સાડી બાંધી ગળે ફાંસો ખાઈ આત્િહત્યા ર્રી હિી. આ અંગે નારોલ પોલીસે
અર્સ્િાિ િોિ નોધી આ અંગેની િપાસ હે.ર્ો.શ્રી િેલાભાઇ સોિાભાઇ ચલાવે છે .

નાયબ પોલીસ ર્મિશનર,
ર્ંટ્રોલરૂિ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ ર્મિશનર વિી.
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